
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์/ กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก นโยบายหลัก 8.กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุก

ช่วงชั้น 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  
    เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และ
บริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) คือ กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึง
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เห็นสมควรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรหน่วยงำนและหน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำง ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ และแผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ พร้อมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
8. วัตถุประสงค ์
 8.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึ กษำ 
นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำของประเทศ และกำรขับเคลื่อนในระดับ
พ้ืนที่ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ 
 8.2 เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ(ทบทวน) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ (ฉบับปรับปรุง
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  
 8.3 เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำไปใน
ทิศทำงเดียวกันเกิดควำมเชื่อมโยงในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ และบูรณำกำรให้ทุก
ภำคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
          1) มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯตำมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกำรประชุมฯผ่ำนระบบออนไลน์  
          2) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ2563-2565(ทบทวน) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
          3) มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564    
          4) มีเอกสำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
          บุคลำกรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
และกำรขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ  และสำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปในทิศทำง
เดียวกัน เกิดควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
11. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563 –กันยำยน 2564  
12. สถานที่ด าเนินการ ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
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กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ นโยบำยและ
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำของประเทศ และกำรขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
(ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 4  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ นโยบำยและ
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำของประเทศ และกำรขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ภำค 8 โดยจัดประชุมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับนโยบำยยุทธศำสตร์ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และแบ่งกลุ่มในระดับจังหวัดโดยจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ และผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 20 คน 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 19-20 สิงหำคม 2564 โดยมี ดร.จิรำภรณ์ รโหฐำน เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้
หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
กิจกรรมที่ 2  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 2563-2565 (ฉบับ
ทบทวน) โดยใช้เครื่องมือกำรวิพำกษ์แผนพัฒนำกำรศึกษำผ่ำนแพลตฟอร์ม (Google form) น ำมำวิเครำะห์ทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 2563-2565 
กิจกรรมที่ 3  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  สรุปโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 27
โครงกำร และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2564   
กิจกรรมที่ 4   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้ส ำรวจข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โดยจัดท ำเป็นเอกสำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
   1. มีผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัตกิำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ  

25 คน 
 
 
 
 

อย่ำงละ 1 เล่ม 

25 คน 
 
 
 
 

1 เล่ม 

20 
 
 
 
 

1 เล่ม 

80 
 
 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
2. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ2563-2565 
(ทบทวน) และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
3. มีอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 
4. มเีอกสำรรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 
 
 

1 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 
 
 

1 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 
 
 

1 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ      
      บุคลำกรในหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศ และกำรขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ 
ร่วมกันบูรณำกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำเพ่ือใช้เป็นกอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปในทิศทำงเดียวกันเกิดควำมเชื่อมโยงในกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับ ทุกสังกัด ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ ขนำด  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

  25,000 23,900.- 2,575 - - 21,325.- 
แหล่งงบประมาณ  จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  กิจกรรม 
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
                   กำรจัดท ำโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดประชุมแบบมำร่วมประชุมได้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 จึงต้องจัดประชุมแบบออนไลน์ ร่วมกับสนง.ศึกษำธิกำรภำค 8 เนื่องจำก
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรประชุมปฏิบัติกำรเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดียวท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
     วำงแผนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ในรูปแบบออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภำพมำก
ที่สุด เนื่องจำกไม่สำมำรถควบคุมกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
                  - 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
               กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด เป็นกำรวำงแนวทำง กรอบกำรพัฒนำกำรศึกษำ ก ำหนด 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดในภำพรวม หำกจังหวัดสำมำรถพัฒนำกำรศึกษำถูกต้องตำม
ประเด็นปัญหำในภำพของจังหวัด และยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ 11 และ 12 จะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
21. ผู้รายงาน นำงจิรวดี  อย่ำลืมญำติ  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
      โทรศัพท์ 0814817879  โทรสาร................................E–mail :  chira.maliwan@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....30........... เดือน  กันยำยน .พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 


